ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
MIERCUREA NIRAJULUI

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27 ianuarie 2010, în şedinŃa de lucru ordinară a consiliului local.
Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator şi
DispoziŃia Primarului nr. 11 din 22 ianuarie 2010.
Sunt prezenŃi 15 consilieri.
La şedinŃă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului şi consilierul juridic, ,
referentul contabil, dl. Ferencz Csaba, Directoarea căminului cultural.
Preşedinte de şedinŃă este Dl. consilier Dr. Tıkés Endre.

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinŃei din 27 ianuarie 2010.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică de masă
lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei
oraşului Miercurea Nirajului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al PoliŃiei
Comunitare din oraşul Miercurea Nirajului.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului redevenŃei aplicabile concesionarilor
spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale.
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6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziŃia proiectului „Reabilitarea şi
extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, a terenului pentru
captare staŃie de tratare a apei.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reformulării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 76/28.10.2009.
8. Proiect de hotărâre privind autorizarea şi funcŃionarea unităŃilor comerciale în
oraşul Miercurea Nirajului.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii fondului de rulment al oraşului
Miercurea Nirajului.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de către
comisiile de inventariere, cu obiectele de inventar propuse spre casare în anul 2009.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării unor parcele de teren aflate în
proprietatea oraşului Miercurea Nirajului necesare pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea
şi extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii centrului oraşului
Miercurea Nirajului din “PiaŃa Teilor” în “PiaŃa Bocskai István”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului Printului Csaba pe aleea
parcului din centrul oraşului Miercurea Nirajului.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 45/24.06.2009.
15. Diverse.

Primar: Înainte de a trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi dau cuvântul dlui
Ferencz Csaba - preşedintele AsociaŃiei Corale din oraşul Miercurea Nirajului să vă prezinte
câteva dinte proiectele culturale preconizate a fi organizate în anul 2010, şi pentru care solicită
acordul de principiu.
Dl. Ferecz Csaba: Mă bucur că am putut colabora în anii precedenŃi, însă sunt
nemulŃumit de faptul că, nu am primit darea de seamă şi facturile despre cheltuielile de la
Zilele oraşului nici până în momentul de faŃă. În viitor voi fi de acord cu astfel de colaborări
numai în cazul în care asiguraŃi o persoană care să facă contabilizarea acestor operaŃiuni
financiare, deoarece noi nu putem să asigurăm acest lucru.
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Doresc să discut cu Dvs. şi în legătură cu planurile noastre, astfel: AsociaŃia Corală
Bocskai Istvan va organiza o reuniune corală internaŃională în anul 2010, solicităm sprijinul
consiliului local pentru organizarea acestui eveniment. O parte din aceste cheltuieli vor fi
suportate din fonduri proprii, suma necesară ar fi de cca 10.000 de lei.
Propun organizarea unei tabere pentru artiştii plastici, în schimbul cheltuielilor ne ar
lăsa lucrările de artă.
Dl. Molnar Denes jr. Un grafician cu renume din Tg. Mureş ne ar putea decora holul
căminului cultural.
Am avea nevoie de un spaŃiu pentru probele de cor şi pentru a putea organiza cursuri
pentru copii talentaŃi, ar fi suficientă o sală de 5X5 mp.
Imreh Attila: Cât costă funcŃionarea Corului pentru Consiliul Local al oraşului
Miercurea Nirajului?
Ferencz Csaba: Nimic.
Bartok Iosif: Sunt proiecte generoase, ar trebui să cunoaştem bugetul complet al acestor
manifestări. Avem priorităŃi ca, canalizarea, mansardarea căminului cultural etc.
Csiki Sandor: MulŃumim dlui profesor Ferencz Csaba, că şi după ce s-a pensionat se
ocupă de promovarea valorilor culturale în oraşul Miercurea Nirajului, eu sprijin iniŃiativa.
Primar: Rog să se voteze dacă sunteŃi de acord în principiu cu cele propuse de către dl.
Ferencz Csaba.
Da: 15
Nu: -

Preşedinte: Rog să se adopte procesul – verbal al şedinŃei din luna noiembrie 2009.
Biro Jozsef Attila: Rog să se corecteze procesul verbal al şedinŃei, deoarece eu nu am zis
să se voteze despre folosirea camerei de înregistrare la şedinŃele consiliului local.
Berecki Viktor: Nu am procedat bine la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul
2010, pentru că am aplicat o creştere de 20%.
Secretar: Nu au fost majorate impozitele şi taxele locale pe anul 2010, au fost aplicate
valorile obligatorii, aşa cum este prevăzută de legislaŃia fiscală în vigoare, posibilitatea de
majorare în procent de 0 – 20% nu s-a aplicat în cazul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2010
în oraşul nostru.
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Preşedinte: Rog să se voteze.
Biro Jozsef Attila: Eu o să votez „pentru” numai dacă se va corecta procesul verbal.
Secretar : Se va corecta.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 14
Nu: 1
Directoarea Căminului cultural: Prezintă programul manifestărilor „Zilele culturale
Bocskai István” Miercurea şi bugetul necesar organizării diferitelor evenimente culturale din
cadrul acestor manifestări.
Nagy Imre: Comisia de specialitate pentru cultură a discutat acest program, suntem
mulŃumiŃi. O să vină şi formaŃia Titan din Reghin în cadrul unui turneu de promoŃie şi nu ne va
costa nimic.
Barabas Lorant: La concert va plati biletul de intrare fiecare persoană. O să mai aducă
cu ei şi o altă trupă de comedie.
Preşedinte: Rog să se voteze, sunteŃi de acord cu programul manifestărilor Zilele
Bocskai?
Da: 15
Nu: Preşedinte: Să trecem la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării prin licitaŃie publică de masă
lemnoasă pe picior, proprietatea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului.
Barabas Lorant: Comisia de buget-finanŃe propune stabilirea preŃului de pornire a
licitaŃiei la suma de 102 lei/m3, iar în comisia de licitaŃie propunem pe Simonfi Laszlo, Imreh
Attila, ca membru supleant pe Berecki Victor.
Viceprimar: Prezintă Actele de punere în valoare eliberate de Ocolul Silvic.
Primar: La Composesoratul Mureş din Sovata nu s-a putut vinde lemnul nici după 2
licitaŃii. Să stabiliŃi preŃul în aşa fel încât să putem şi vinde.
Barabas Lorant: Jumătate din această cantitate este lemn de lucru.
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Bartok Iosif: Dacă nu vom reuşi să vindem la acest preŃ vom convoca şedinŃă
extraordinară ca să stabilim noul preŃ.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al asistenŃilor
persoanelor cu handicap.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisii: De acord
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al Primăriei
oraşului Miercurea Nirajului.
Secretar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că s-a primit avizul din partea AgenŃiei
NaŃionale a FuncŃionarilor Publici.
Comisii: De acord
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcŃii al PoliŃiei
Comunitare din oraşul Miercurea Nirajului.
Secretar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că poliŃiştii comunitari care ocupă
funcŃii de execuŃie au fost angajaŃi pe posturi debutante. Perioada de 6 luni în care trebuia să
ocupe funcŃia de debutant a expirat încă din luna octombrie 2009.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: 5

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului redevenŃei aplicabile concesionarilor
spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale.
Barabas Lorant: Atunci când am decis că nu vom vinde cabinetele medicale am promis
medicilor de familie că vom efectua reparaŃii la aceste imobile. Comisia de specialitate pentru
buget – fiscalitate vă propune la adoptarea bugetului local aprobarea sumei de 100.000 lei
pentru reparaŃii la cabintele medicilor de familie.
Noi propunem ca nivelul chiriei să fie de 0,8 Euro/lună/mp.
Dr. Tokes Endre: Am avut zilele trecute un control sever din partea inspectorilor de le
DirecŃia de Sănătate Publică. În urma controlului medicii de familie au primit un termen de 90
de zile pentru a pune în condiŃii corespunzătoarea cabinetele medicale.
Butyurka Peter Pal: Majoritatea s-au vândut peste tot.
Imreh Attila: Ar trebui construită o clădire nouă pentru cabinete medicale.
Bartok Iosif: Sănătatea este o prioritate pentru Consiliul Local.
Dr. Tokes Endre: Eu am participat la şedinŃa comisiei de specilitate în calitate de medic.
Secretar: Dl. Dr. Tokes are interes personal în această problemă, ca atare nu poate să
voteze.
Primar: Calitatea serviciilor medicale în Miercurea Nirajului este foarte proastă, nu se
Ńine gardă.
Dr. Tokes Endre: Dacă aş aduna fiecare zi în care am fost de gardă de mult m-aş fi
pensionat.
Prezintă legislaŃia în vigoare în ceea ce priveşte activitatea medicilor de familie.
Viceprimar: Noi am făcut o promisiune trebuie să - o respectăm.
Nagy Imre: Am decis să nu vindem, astfel am asumat răspunderea că vom repara
imobilele care au fost concesionate medicilor de familie şi astfel vom putea cere şi chiria
corespunzâtoare.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 14
Nu: -
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6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziŃia proiectului „Reabilitarea şi
extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”, a terenului pentru
captare staŃie de tratare a apei.
Primar: Prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze
Da: 15
Nu: -

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reformulării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 76/28.10.2009.
Jurista: prezintă proiectul de hotărâre.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

8. Proiect de hotărâre privind autorizarea şi funcŃionarea unităŃilor comerciale în
oraşul Miercurea Nirajului.
Secretar: Prezintă proiectul de hotărâre, arătând că trebuie luate măsuri în legătură cu
autorizarea şi funcŃionarea unităŃilor comerciale din oraşul Miercurea Nirajului.
Barabas Lorant: Este bine, dar să nu fie prea mare birocratia.
Comisiile de specialitatea invocă aceleaşi rezerve. Să se ceară numai documentele strict
necesare, fără planuri de situaŃie topo, pentru că procurarea acestor acte necesită cheltuieli
sumplimentare din partea agenŃilor economici.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii fondului de rulment al oraşului
Miercurea Nirajului.
Contabil: prezintă proiectul de hotărâre arătând faptul că, propune folosirea fondului de
rulment în cuantum de 200.000 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă, provenite din
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decalaje între veniturile şi cheltuielile anului curent şi în cuantum de 10.000 lei pentru finanŃarea
unor investiŃii din competenŃa autorităŃii administraŃiei publice locale, respectiv pentru finanŃarea
lucrării: Plan Urbanistic General Miercurea Nirajului.
Totodată trebuie votat şi bugetul manifestărilor legate de Zilele Bocskai.
Primar: Directoarea Căminului cultural a zis că bugetul manifestărilor ar fi de 8000 de
lei.
Barabas Lorant: Să se reducă cheltuielile, să se facă economii unde se poate.
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de către
comisiile de inventariere, cu obiectele de inventar propuse spre casare în anul 2009.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisii: De acord
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării unor parcele de teren aflate în
proprietatea oraşului Miercurea Nirajului necesare pentru realizarea proiectului ”Reabilitarea
şi extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în judeŃul Mureş”.
Jurista: Prezintă proiectul de hotărâre.
Comisii: De acord
Preşedinte: Rog să se voteze.
Da: 15
Nu: -

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii centrului oraşului
Miercurea Nirajului din “PiaŃa Teilor” în “PiaŃa Bocskai István”.
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Matyas Janos: Suntem de acord numai cu schimbarea denumirii centrului, însă fără
ansamblul de blocuri. În aceste blocuri locuiesc sute de persoane, ar fi bine să nu le creem
dificultăŃi ca să-şi schimbe actele de identitate sau de firme.
Biro Jozsef Attila: Schimbarea actelor de identitate şi la locatarii blocurilor nu ar fi o
problemă pentru că în timp foarte scurt va începe activitatea Serviciul de EvidenŃă Informatizată
a Persoanei.
Nagy Imre: Dacă vorbim despre „PiaŃa Bocskai” trebuie să ne referim numai la centrul
oraşului şi din punct de vedere urbanistic, de aceea am propus această modificare la proiectul de
hotărâre. Blocurile ar aparŃine în continuare de str. Teilor.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre împreună cu propunerea de
modificare formulată.
Comisii: De acord
Da: 15
Nu: -

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului Printului Csaba pe aleea
parcului din centrul oraşului Miercurea Nirajului.
Barabas Lorant: Am discutat în comisia de specialitate, noi propunem ca să amplasăm
şi bustul PrinŃului Csaba împreună cu celelalte statui care s-ar amplasa în centrul oraşului în
perioada următoare.
Primar: Să se aducă, să fie expus la văzul tuturor, pentru că nu ştim nici cine este
donatorul, nici cum arată, este secret cumva? AŃi văzut planul de situaŃie cu propunerea de
amplasare a grupului statuar?
Csiki Sandor: FundaŃia Bábel este donatorul. Consider că este o propunere bună, va fi
un grup de statui din care prima va fi a PrinŃului Csaba.
Imreh Attila: Suntem cam neserioşi, discutăm un lucru facem altul.
Csiki Sandor: Bustul Printului Csaba va fi asemănător celui din Odorhei – autorul este
Blasko Janos – artist din Ungaria.
Nagy Imre: Trebuia constituit o comisie, care ar fi decis locul de amplasare.
Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare
formulată de comisia de specialitate pentru administraŃie publică şi juridică.
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Comisii: De acord
Da: 15
Nu: 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al
oraşului Miercurea Nirajului nr. 45/24.06.2009.
Biro Jozsef Attila: Credem că această hotărâre nu mai este necesară, nu mai sunt acele
condiŃii care au impus adoptarea acestei hotărâri. Nu este nici o diferenŃă între faptul că biserica
ar fi în parcul central sau în locul şcolii. Scopul este acelaşi şi în centru şi acolo. Parohia
Ortodoxă are deja 2 biserici, din care nici una nu este plină niciodată.
Am mai multe întrebări, de exemplu care este motivaŃia ?
Viceprimar: Am oferit 3,5 ari în loc la 10 ari şi în altă locaŃie.
Biro Jozsef Attila: De ce este bun pentru ei acest schimb?
Viceprimar: Când s-a scos piatra de temelie am dorit salvarea centrului tradiŃional şi a
zonei verzi, nu – i aşa?
Csiki Sandor: Dacă au un Mercedes de ce l-ar schimba cu un Trabant?
Butyurka Peter Pal: S-a degradat situaŃia în aşa măsură încât sunt persoane dintre ai
noştrii care vând naŃia. Participăm la falsificarea realităŃilor istorice din partea lor. Asta va fi
doar începutul vor mai fi şi alte lucruri aşa cum s-a întâmplat şi în alte locuri. Ce vom avea de
câştigat?
Kacso Vilmos: Cine a făcut această ruşine acum 20 de ani, prin care a facilitat
transferul de teren?
Nagy Imre: Dacă nu vor să se Ńină de cuvânt putem revoca oricând hotărârea. A fost o
hotărâre care ne –a permis să purtăm negocieri.
Nagy Keresztesi Jeno: S-a elaborat un SF, pe care deja trebuia să-l plătim din bugetul
local şi aşa ştiam că nu ne va costa nimic.
Butyurka Peter Pal: Consider că este mai bine să mă opun şi să se facă în parc, decât să
ştiu că s-a făcut cu ajutorul nostru.
Csiki Sandor: O biserică lângă şcoală crează impresia unei şcoli confesionale şi în felul
acesta se va accelera falsificarea istoriei. Am predat 2 ani de zile în Moldova şi ştiu că o biserică
lângă şcoală ce înseamnă.
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Preşedinte: Rog să se voteze pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului
Miercurea Nirajului nr. 45/24.06.2009
Da: 8
Nu: 7

15. Diverse.
Barabas Lorant: Prezintă problema Lorinfo net la locuinŃele ANL, arătând că în anul
2008 cu aprobarea ANL a tras reŃeaua proprie pentru internet în locuinŃe, acum un alt furnizor
a venit şi a racordat mai multe locuinŃe la reŃeaua lor, fără nici o aprobare şi fără a invesi bani,
au găurit zidurile, chiar şi geamurile termopan.
Matyas Janos: Consiliul Local este proprietarul locuinŃelor.
Biro Jozsef Attila: Fiecare locatar poate să aleagă furnizorul pe care îl doreşte, nu
putem obliga pe nimeni la ceea ce nu vrea.
Kacso Vilmos: Ar trebui dus piatră la Tâmpa.
Biro Jozsef Attila: Zidurile de la locuinŃele ANl au fost găurite. S-a cerut la recepŃie de
către E ON GAZ găuri de 11 cm diametru în loc de 5 cm. Balustrada de la podul peste Nirajul
Mare ar trebui reparat.
Csiki Sandor: Am adoptat 2 hotărâri istorice, odată denumirea centrului şi în al doilea
rând aprobarea amplasării bustului Printului Csaba.
Butyurka Peter: Cum s-a putut întâmpla că nici până în ziua de astăzi nu s-a făcut darea
de seamă despre cheltuielile manifestărilor “Zilele oraşului Miercurea Nirajului”.
Viceprimar: S-a făcut.
Imreh Attila: Să fim atenŃi la cheltuielile neeligibile pentru proiecte.
Berecki Victor: Podurile degradate trebuie reparate, prezintă problema gunoiului de la
piaŃă.
Bartok Iosif: Perceperea taxelor de la piaŃă a fost urmărită? Cer blastru în Moşuni în
strada lui Matei Petru. Adresa din CărŃile de Identitate trebuie să corespundă cu adresa din
celelalte acte, cum ar fi Permisul de conducere. Care este situaŃia cu staŃiile de autobuz? Am mai
cerut să nu lăsaŃi să staŃioneze maşinile între cele 2 parcuri.
Keresztesi Erno Barna: Prezintă abuzurile din partea E ON GAZ.
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Viceprimar: Azi am fost persoanel la Directorul General al Distrigazului a promis că va
lua măsuri.
Nagy Keresztesi Jeno: Anul trecut dl. ing. Vişovan de la Distrigaz Nord a promis că
înainte cu 30 de zile de control se va trimite somaŃie pentru consumatori. Se respectă termenul.
Matys Janos: Trotuarul în faŃa Poştei până la grădiniŃă ar trebui reparat.
Viceprimar: PoliŃia cere hotărârea prin care este interzisă staŃionarea pe drumul dintre
cele 2 parcuri.
Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar,
secretar şi jurista.
Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinŃa ordinară din 27
ianuarie 2010.

Preşedinte de şedinŃă
Dr. Tıkés Endre
Avizat - Secretar
Nagy Zsigmond
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